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 ΘΕΜΑ: Η υπ΄αρ. 4041/08-04-2016 αίτηση του κ. Φώτη Απόστολου υπεύθυνο της 
επιχείρησης µε την επωνυµία «Λαδόκολλα» επί της λεωφ. Υµηττού 46 σχετικά µε 
την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/2016 έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, την 10η του µηνός ΜΑΪΟΥ . 
Στην Καισαριανή σήµερα την 10η  του µηνός ΜΑΪΟΥ   ηµέρα  ΤΡΙΤΗ και ώρα 
14.00µ.µ. η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του ∆ήµου Καισαριανής, συνήλθε σε έκτακτη 
δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 
5048/9-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε  και 
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του  
Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι  (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος            
1.Περρής Ιωάννης                                                            
2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
6.Μαζαράκη Έλλη(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Γ.Χουδετσανάκη. 
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος  το  4ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
µελών την µε αριθ. πρωτ. 4041/21.04.2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας   η 
οποία έχει ως εξής: 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 21 /04/2016                                       
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                             ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4041                                                                              
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
∆/ΝΣΗ : Βρυούλων 125 & 
               Φιλαδελφείας 
Τ.Κ.     : 16121 
Πληροφ.  Χαρίτου Ελιάννα.                                 προς 
ΤΗΛ.   : 213 20 10 726                                        Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής 
FAX    : 210 72 92 621                                                                            
 
 
ΘΕΜΑ:  Η υπ΄αρ. 4041/08-04-2016 αίτηση του κ. Φώτη Απόστολου υπεύθυνο της 
επιχείρησης µε την επωνυµία «Λαδόκολλα» επί της λεωφ. Υµηττού 46 σχετικά µε 
την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
       Με την υπ΄αρ. πρωτ. 4041/08-04-2016 αίτηση του ο κος Φώτης Απόστολος 
υπεύθυνος του καταστήµατος µε επωνυµία «Λαδόκολλα» αιτείται την παραχώρηση 
του κοινόχρηστου χώρου µπροστά από το κατάστηµά του, στο τρίγωνο µεταξύ των 
οδών Υµηττού και Χίου.  
Σύµφωνα µε την Κανονιστική Απόφαση µε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις 
καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων, δεν επιτρέπεται η παραχώρηση χώρων πρασίνου. 
Ο εν λόγω κοινόχρηστος χώρος αυτή τη στιγµή έχει περιµετρική φύτευση και είναι 
διαστρωµένος µε χαλικάκι.  
        Παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
σχετικά µε το εν λόγω αίτηµα. 
 
 

Ο Υπάλληλος   
Αρχιτεκτονικού Τµήµατος  &  

Σχεδίου Πόλης 
 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη   
Αρχιτεκτονικού Τµήµατος &  

Σχεδίου Πόλης  

Ευαγγέλου Γρηγόρης  
Ηλ. Μηχ/κός Τ.Ε.  

 

Χαρίτου Ελιάνα 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός 

 
 
 
  Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Επιτροπή 
Ποιότητα Ζωής. 



 
Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
       Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση 
 
 
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου µπροστά από το κατάστηµα 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος  µε την επωνυµία «ΛΑ∆ΟΚΟΛΛΑ»  επί της οδού 
Υµηττού αρ.46 και Χίου  για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων  για την περίοδο  
Μάιο έως Νοέµβριο και µόνο κατά τις βραδινές ώρες. 
 
   Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                       1.Περρής Ιωάννης    
                                                                       2.Παπαγιάννης Ιωάννης  
                                                                       3.Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
                                                                       4.Καραβασίλης Εµµανουήλ 
                                                                       5.Σοφιανόπουλος Γεώργιος 
                                                                       6.Μαζαράκη Έλλη(αν. µέλος)  
 
       ΣΤΑΜΕΛΟΣ  ΗΛΙΑΣ                                 Καισαριανή   11/5/2016 
 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                       Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                   
 
 
 

                                                                               ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ                                                                                          
 
 
 
 
 
 


